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Tid:  Kl 13.00–15.00 
 
Plats:  J2519 och Zoom 
 

Närvarande ledamöter: 
Kim Bolton ordförande  
Jonas Gilbert, bibliotekschef  
Leif Sandsjö, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Catrine Brödje, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Åsa Söderlind, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Eva-Lotta Andersson Lidén, Akademin för polisiärt arbete 
Olof Elffors, studeranderepresentant, grundutbildning 
Susann Johansson, studeranderepresentant, grundutbildning 
Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
 
Katharina Nordling, föredragande punkt 9 
 
Adjungerad: Martin Borg, sekr.  
 
Frånvarande ledamöter: 
 Anna Cregård, förvaltningschef 
 

 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande Kim Bolton öppnar mötet. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Eva-Lotta Andersson Lidén utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Protokollet lägges till handlingarna. 
 
5 
Läget i verksamheten och återgången efter corona 
Jonas föredrar ärendet om läget i verksamheten och återgången efter Corona. Jonas redogör 
för hur antalet besökare per vecka har utvecklats sig sedan 2019. Besöken för 2022 når ännu 
inte upp till siffrorna för 2019 och 2020, alltså innan pandemin fick konsekvenser för 
biblioteket och högskolan. Det är dock en svagt ökande trend på besöksantalet. Det motsvarar 
troligen hur studenternas närvaro generellt ser ut på högskolan idag.  
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När det gäller utlån av böcker under pandemiperioden är inte skillnaderna lika drastiska som 
när det gäller besöksantal. Utlåning har pågått under hela perioden trots att lokalerna var 
stängda under en period. 
 
Sökningar i Primo har ökat under perioden och de digitala resurserna har ökat i användning 
under pandemin. 
 
Flera i bibliotekets personal har varit sjukskrivna de senaste månaderna, men verksamheten 
har kunnat utföras normalt ändå och inget har behövt ställas in. 
 
Pieta Eklund disputerade den 18 februari. Efter att ha fullgjort forskarutbildningen återgår nu 
Pieta till sin tjänst som bibliotekarie. Academic librarianship in flux är titeln på hennes 
avhandling.  
 
Frågor om systematiska litteraturöversikter har ökat till biblioteket. Framförallt till de 
undervisande bibliotekarierna men även till forskarstödet. Det blir allt vanligare att 
studenterna gör litteraturöversikter i sina examensarbeten. 
 
SUHF har flera olika arbetsgrupper och expertgrupper och Jonas är nyligen invald som 
ledamot i Expertgruppen för lärosätesbibliotek. 
 
Det pågår ett förstudieprojekt för lokalutveckling på biblioteket. Lokalerna är välanvända och 
det var elva år sedan någon större förändring gjordes. Bibliotekets personal ska tänka till om 
ytorna i biblioteket i workshops. Arbetet leds av tre personer i biblioteket. Det blir en större 
inventering för att utveckla lokalerna. Gruppen skall göra studiebesök för att inspireras. 
 
6. 
Rekrytering av biträdande bibliotekschef 
Biblioteket skall rekrytera en biträdande bibliotekschef. Jonas föredrar bakgrunden till detta. 
Bland annat följer det en modell som många avdelningar inom verksamhetsstödet har med en 
ordinarie chef och en biträdande chef. Det är bra att kunna fördela ansvaret mellan fler 
personer i en ledningsgrupp. Idag finns det fyra funktionsansvariga inom biblioteket och med 
en ny organisation kommer det att ändras. En annons går ut inom kort och en 
rekryteringsgrupp inom biblioteket är tillsatt. Förhoppningsvis blir tjänsten tillsatt till efter 
sommaren. 
 
7. 
Edutech & IKT-pedagogiskt stöd 
Jonas berättar att när det gäller EduTech och IKT-pedagogiskt stöd så har biblioteket fått en 
samordnande roll. Under hösten pågick rekrytering av två IKT-pedagoger. Den lyckades 
dessvärre inte komma i mål, rekryteringen avbröts. Akademi fyra (polisutbildningen) deltog i 
rekryteringen och 0,5 tjänst kommer att vara inriktad på stöd till A4.  Detta är nya tjänster 
som tidigare inte funnits inom verksamheten. Under vårterminen görs ett omtag med en ny 
rekryteringsprocess. 
 
En kommentar från ledamot i rådet: Detta är ett behov som finns på akademierna.  
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8.  
Studentbarometern 2021 
Varje år görs en enkät mot studenterna och detta har nu gjorts för elfte gången. I enkäten finns 
också frågor om biblioteket med. Generellt får biblioteket mycket höga poäng av studenterna. 
61% säger att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteket. Bemötandet i infopunkten ger 
högst betyg. Även det språkpedagogiska stödet finns med i barometern. 
 
Tillgången till kurslitteratur får något lägre betyg än tidigare, vilket kan hänga samman med 
att det under pandemin togs beslut om att sluta med referensexemplar av kurslitteraturen. 
 
9. 
Publikationer i DiVA – statistik till årsredovisningen och processerna runt detta 
Katharina Nordling, bibliotekarie och funktionsansvarig för Digitala tjänster, är inbjuden att 
föredra ärendet. Katharina berättar hur processen ser ut när forskares publikationer hamnar i 
DiVA. Forskarna lägger själva in sina publikationer men biblioteket lägger också, sedan en tid 
tillbaka, in publikationer efter uttag ur Web of Science (WoS) och Scopus. Inför 
årsredovisningen skickas mail ut till akademicheferna för att påminna om att publikationer 
måste registreras. Idag skickar biblioteket även ut en påminnelse till forskarna. En ny 
påminnelse går ut i januari där det påtalas hur många publikationer som registrerats hittills.  
 
Efter deadline gås materialet igenom och det görs dubblettkontroll, kontroll mot Scopus och 
WoS. Det kontrolleras även att öppen tillgång (ÖT) verkligen stämmer.  
 
Uttaget ur DiVA till årsredovisningen skall ha rätt utgivningsår och det skall vara kopplat till 
Högskola i Borås och med utvalda publikationstyper.  
 
En frekvenstabell levereras med detta innehåll: 
 

• Det totala antalet registrerade publikationer 
• Vetenskapligt granskade publikationer 
• Konstnärlig output 
• Avhandlingar 
• ÖT, (skall vara med CC licens, Creative Commons) 
• Internationella samarbeten 

 
Tabellen blir sedan en sida i årsredovisningen. 
 
Kommentar från ledamot: Konferensbidrag är troligen underrapporterade. Om inte siffran är 
viktig för högskolans ledning, varför skall den då redovisas? 
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10. 
Bokrelease med BoI, antologi ”Biblioteksgeografin” 
Studentlitteratur ger ut boken Biblioteksgeografin där Johan Sundéen och Roger Blomgren 
från högskolan varit redaktörer tillsammans med Katarina Michnik från Göteborgs universitet. 
Den 26 april klockan 15.30 sker ett event med bokrelease i bibliotekets lokaler.  
 
 
11. 
50-årsjubileum, biblioteket och BHS, 10 november 2022 
Åsa Söderlind berättar om det kommande firandet av BHS och högskolebiblioteket 50 år. 
Karin Ekström deltar från biblioteket. Den 9-10 november pågår Mötesplatskonferensen och i 
anslutning till den kommer firandet att ske, närmare bestämt från eftermiddagen den 10:e. Tre 
olika grupper arbetar med firandet och konferensen. Det kommer att starta i Sparbankssalen 
med intressanta talare och avslutas med en middag. En utställning är tänkt att pågå under 
tiden i Vardagsrummet. En lista med hedersgäster skall tas fram. Programmet är inte spikat än 
men håller på att sättas.  
 
12. 
Kommande möten 
När tider för rådsmöten sattes inför detta år saknades det ett för andra mötet under 
vårterminen. Det är önskvärt att vi har två möten per terminen och vi gör ett nytt försök att 
hitta en mötestid i juni via mail till ledamöterna. 
  
 
13. 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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